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TŪKSTANTIS VIRTO,.. AŠAROMIS
Visiškai nuvertėjo Lietuvos žmonių pinigai, 

laikyti taupom uosiuose bankuose. 
Gyventojai nusivylę ir draudimo sutartimis...

Kodėl dabartinė valdžia abejinga 
sąžiningai dirbusiems žmonėms? 
Toks klausimas - beveik kas antrame 
mūsų skaitytojų laiške. Beveik kas 
treč ias  žm ogus  to  k laus ia , 
paskambinęs mums telefonu.

- Sutuoktinio draudimo sutartimi 
esu apdraudusi tris savo vaikus. 
Sulaukusiems aštuoniolikos metų, 
būtų buvusi savotiška tėvų dovana - 
tūkstantis rublių. Dabartas tūkstantis 
virto... ašaromis. Kodėl taip? - klausia 
skaitytoja iš Joniškio.

Ar taip - iš tiesų? Klausiu Lietuvos . 
valstybinio draudimo įstaigos Šiaulių 
miesto filialo direktoriaus Algimanto 
Jonaičio.

- Vietoje tūkstančio rublių dabar 
žmogus gaus dešimt litų. Beto, bus 
ihdeksuojami.pinigai, įnešti iki 1991 
metų vasario 26 d., - pasakė A. Jonaitis.

Mintyse pradėjau skaičiuoti. Jeigu 
motina iki m inėtosios datos kas 
mėnesj įnešdavo po keturis rublius.

Ir taip darė dešimt metų... O ta suma 
indeksuojama dešimt kartų... Žodžiu, 
motina prie tų  dešimt litų dar gaus 
apie 48 litus. Vadinasi, iš viso - apie 
58 litus. Bet tai - ne tūkstantis rublių, 
už kuriuos jau šį tą galėjai nupirkti! Tą 
pasakiau savo pašnekovui.

- Nereikia užmiršti, kad draudimo 
sum os kartą jau buvo indeksuotos ir 
įrašytos į žaliąsias čekių knygutes, - 
primena man A. Jonaitis.

Tačiau ir su tuo sutikti nesinori. 
Sutuoktinio draudimo sumos turi būti 
indeksuotos! Aštuoniolikmefls gautų 
nors šimtą litų! Tačiau kas tas šimtas 
litų šiandien?! Gal dabartinė valdžia 
iš mūsų juokiasi?

Taupomuosiuose bankuose jau 
dalijami kompensuoti indėliai. Aišku, 
ne visi. Žmonėms duodami! Nors 
daugum a labai laukia, ką šia tema 
nusp ręs  S e im as. G ed im ino  
Vagnoriaus pasiūlytam projektui dėl 
indėlių indeksavimo pritarta. Tačiau

pažinimo asis
Įvykiai Maskvoje prikaustė viso 

>asaulio dėmesį. Prokomunistinis 
lusijos parlamentas išprovokavo 
uvinus veiksmus Maskvoje, Kaip 

■formuoja Rusijos informacijos tarnyba, 
uvo apie 150 žmonių. Ir tai dar ne 
laiminiai duomenys, nes yra ir neatrastų 
ūkų. Be to, per 500 žmonių sužeista. 
£rp žuvusių yra ir užsienio valstybių 
iečių. Vienas iš jų - Prancūzijos 

Revizijos operatorius.
Rusijos parlamentas, Baltieji rūmai, 

Jrie 1991 rugpjūčio mėnesj buvo 
?mokratijos simboliu, nes tada Sovietų 
ajungos juodašimčiai bandė ateiti j 
lūžią, dabar stovi pajuodavę nuo 
3lsro. Čia buvo prokomunistinių ir 
Ostinių Rusijos jėgų, vadovaujamų 

Chasbulatovo ir A Ruckojaus, 
Jveinė.
Spalio 5 dieną, pirmadienį, visas 
saulis stebėjo, kaip Rusijos prezidentą 
Jelciną remiančios karinės pajėgos 
ėmė Baltuosius rūmus. Ką tik kvietę 
mti Maskvos meriją, Ostankino 
estudiją, 0 vėliau ir Kremlių, R. 
asbulatovas, A Ruckojus suimti.
P pat uždaryti ir g inkluotų gaujų 
P°vai generolai A Makašovas, V.

Baranikovas, V Ačialovas.
V. Ačialovas gerai žinomas Lietuvos 

žmonėms, nes jis vienas iš vadovų, 
kurie krauju rankas susitepė 1991 
metų sausio mėnesį Vilniuje.

Gal dabar jau visam laikui nukirsta 
kom unizmo hidros galva Rusijoje7 
Gal už savo visus kruvinus veiksmus 
kaltininkai pagaliau atsakys?

Neaišku, kokią poziciją remia Lietuvos 
radijas. Trečiadienį, komentuodamas 
įvykius Rusijoje, A. Bačiulis kalbėjo 
apie surežisuotus prezidentą B. Jelciną 
remiančių jėgų veiksmus Maskvoje 
Tokie mąstymai Lietuvoje - ne naujiena 
Juk dėl 1991 sausio 13-osios įvykių 
buvo kaltinamas V. Landsbergis.

Tokių “ mąstytojų” , reikia manyti, 
atsiras ne tik Lietuvoje. Dar ne kartą 
išgirsime, kad kaltas Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas. Bet daugum a pasaulio 
valstybių jį palaiko.

Sekmadienį Som alio sostinėje 
Mogadiše įvykusios karinės operacijos 
metu nuo taikos palaikymo misijos 
pradžios žuvo daugiausia JT pajėgų 
karių (dvylika amerikiečių). Mažiausiai 
70 sužeista ir keletas paimta į nelaisvę 
Pirmadienį generolo M. F. Aidido 
šalininkai valkiojo po Mogadišą žuvusio 
Amerikos jūrų pėstininko lavoną ir 
šoko  apie du num uštus JAV 
sraigtasparnius. Nors JAV kongrese 
stiprėja nuomonė, kad reikia iš Somalio 
išvesti ginkluotąsias pajėgas, į Mogadišą 
pala ikyti tvarka i bus siunčiama 
papildomai kareivių ir ginklų.

Vėl šešerių metų kadencijai Egipte 
prezidentu išrinktas H. Mubarakas 
Jis buvo vienintelis kandidatas j šj 
postą.

Lietuvoje prasidėjo šildymo sezonas 
Nebešąla Seimo nariai, nors dauguma 
Lietuvos gyven to jų  dar šiluma 
nesidžiaugia. Lietuvos skola padidės 
30 m ilijonų JAV dolerių, nes Seimas 
pritarė Vyriausybės prašymui paskolos 
šiai sumai.

Jau visi metai girdime apie paskolas 
iš užsienio. Tik įdomu, kas jas grąžins? 
Kam bus užkrauta ši našta?

Jonas UŽKURĖLIS

ar šis projektas virs įstatymu? Ar 
galima to tikėtis, kai taip staiga 
pradėtos dalinti kompensacijos? O 
kaip bus su žmonių draudimo 
įstaigoms įneštais pinigais?

Draudimo sutartys kompensuoja
mos! Tačiau indeksuojamos jos tik 
dešimt kartų. O tai - nedidelė paguoda 
Beje, tas kompensacijas privalėjo 
išmokėti jau nuo spalio 1 d. Tačiau 
spalio penktąją pinigų dar nebuvo.

- Nėratų pinigų, kuriuos turėtume 
gauti iš Respublikos biudžeto, - 
paaiškino A. Jonaitis. - Žmonės 
re ika lau ja  m okėti m inėtąs ias 
kompensacijas. O valdžia delsia.

Numatyta kompensuoti ne tik miš
rios gyvybės, sutuoktuvinio draudimo, 
bet ir iki 1988 metų sudarytų pensijų 
draudimo sutartis, kurios bus indek
suojamos tik dešimt kartų. Draudimo 
sutarčių kompensavimas skiriasi nuo 
taupomojo banko indėlių kompen
savimo. Indėlius kompensuoti numa
tyta per dešimt metų. O draudimo 
sutarčių nuvertėjimo kompensacijos 
bus mokamos, sutarčių terminams 
suėjus arba apdraustiesiems mirus. 
Bet ar tuo galime džiaugtis?

□ aiva BAJERČIENĖ

naujieną šiupinys
Šiaulių "Gintaro” gyvenamųjų namų 

statybos kooperatyvas Vytauto g. 42 ir 
161-asis gyvenam ųjų namų statybos 
k o o p e ra ty v a s  G e g u ž ių  g. 84  
reorganizavosi j gyvenamųjų namų 
eksploatavimo bendrijas. Įregistruota 
gyvenam ojo nam o Dvaro g. 94 butų 
savininkų bendrija.

Lietuvos Vyriausybės nutarimu nuo 
spalio 1 d. gyventojams bus išmokamos 
indeksuotų indėlių sumos - 25 Lt. Tačiau 
šios operacijos buvo sustabdytos, nes 
Taupomuosiuose bankuose nebuvo  
p in ig ų . S p a lio  penktąja, p in ig a i 
indeksuotiems indėliams jau pasiekė 
Šiaulius, todėl gyventojai galinau atsiimti 
savo pinigus.

P a d id ė ju s  v a ik ų  lankom um ui 
nuspręsta Šiaulių 1-oję ir 8-ojo vaikų 
lopšelių -darže lių  neiikviduoti. Tai 
džiaugsmas mamoms, kurios neturi kur 
padėti savo mažylių.

Pakruojo rajono tarybos deputatai 
n u ta rė  g rą ž in ti L ie tuvos žydų  
bendruom enei Pakruojo ir Linkuvos 
sinagogas.

Š iau liuose įreg istruotas Kauno 
technologijos universiteto šiauliškio 
fakulteto studentų klubas "Juodoji saulė".

Vyriausybės potvarkiu specifinės 
paskirties Šiaulių valstybinei specializuoto 
transporto įmonei nustatytas 19 proc. 
privatizavimo laipsnis, nesuteikiant jai 
teisės didinti akcinį kapitalą kitais būdais.

Kiekvieną savaitę Joniškio duonos 
gamykla iškepa po 200 kepalų “Bočių" 
ir "Šventinės” duonos. Gaila, kad šios 
duonos kokybė prastėja, o  kainos kyla.

Š ia u liu o s e  n eg y v e n a m u o s e  
pastatuose Basanavičiaus g. 92 leista

BORISO 
SALININKAI,, 
MDUCKir!

Antano STUGIO pieš.

nuomotis patalpas 1-ajai, 4-ajai, 5-ajai ir 
6 -a ja i v a ls ty b in ė m s  nam ų ūkio  
eksploatavimo įmonėms.

Nekilnojamojo turto eksploatavimo 
skyrius organizuoja keleto negyvenamųjų 
patalpų nuomos konkursus. Patalpų  
Basanavičiaus gatvės Nr. 92  ir Žemaitės 
gatvės Nr. 34 paskirtis - sandėliavimui, 
Vilniaus gatvės Nr. 199 -  konsultacinės 
firmos ofisui.

Šiaulių miesto valdyba pritarė pilietybės 
kom isijos išvadom s dėl pilietybės  
suteikimo ir atsisakymo. Posėdžio metu 
buvo nuspręsta pateikti Lietuvos  
Respublikos prezidentūrai prašymus dėl 
Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 
šešiems šiauliečiams ir dėl aštuoniolikos 
gyventojų pilietybės atsisakymo.

* Kainos vėl kyla. Ir vėl brangsta maisto 
produktai. Kilogramas kiaulienos jau 
kainuoja net per šešis litus. Pabrango  
netdidriestė. Anksčiau kainavo 7 centus, 
dabar jau 10!

R a d v iliš k io  ra jo n o  V a ls tyb in ės  
kooperatinės gyvulių sėklinimo jmonės 
komunalinio ūkio objektai perduoti 
Baisogalos apylinkės savivaldybei.

Šiauliuose atnaujinta visuomeninė  
taryba miesto visuomeninės paskirties 
objektų bei gatvių pavadinimams parinkti, 
miestę esančių rodyklių, memorialinių 
ženklų, vie#ų dekorątyvinių akcentų ir 
paminklų būklei nustatyti bei jmonių, 
įstaigų, organizacijų ir kitų tarnybų  
pavadinim am s sutvarkyti. Šios tarnybos 
pirm ininkas, - m ero pavaduotojas  
Kazimieras Šavinis.

Šiaulių buitininkų mokyklai leista 
nuomoti negyvenam as patalpas Krymo 
g. 3  kirpyklai įrengti. Ar kirpsis čia šiauliškės 
moterys? S ako , praktikantės labai 
stengiasi, todėl galim a ir surizikuoti.

Lietuvos Respublikos Sveikatos  
a p s a u g o s  m in is te rija  ir L ie tuvos  
R espublikos S ocialinės apsaugos  
ministerija patvirtino būtinųjų medikamentų 
ir medicinos pagalbos priemonių, kurių 
išlaidos arba jų  dalis kom pensuojama iš 
valstybinio socialinio draudimo lėšų, 
sąrašą. Č iayra  3 8 0 medikamentų. Vaistai 
suskirstyti grupėmis pagal farmakologinį 
veikim ą. Šis labai svarbus dokumentas 
įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo 15 d.

•  Šiaulių miesto valdyboje nustatyta 
valstybinės jmonės "Šiaulių aerouostas" 
o b je k tų  a ts ta ty m o  s ta tyb in ės  
dokumentacijos tvirtinimo tvarka Leidimus 
nuomininkams atlikti objektų remontą 
išduoda "Šiaulių aerouostas". Apie 
išduotus leidimus statybos darbams turi 
būti informuojama miesto valdyba

Š ia u lių  ku ltū ros cen tru i le ista  
organizuoti negyvenamųjų patalpų Aušros 
ai. 31 nuomos konkursą. Patalpų paskirtis 

kultūros renginiams, laisvalaikio pramogų 
organizavimui, išskyrus lošimus bei 
azartinius žaidimus.

Praėjusį sekm adien į joniškiečiai 
pažymėjo dailininko Adomo Varno dieną. 
Ta proga Kultūros rūmuose vyko dailininkų 
darbų paroda respublikinei Adomo Varno 
premijai laimėti. Dalyvavo per 20 dailininkų. 
Pagrindinį prizą laimėjo liaudies tapytoja 
iš Vilniaus Nijolė Dirvianskytė.

Šiaulių miesto Kultūros centre kuriama 
jaunimo laisvalaikio ir pramogų programa. 
Pasilinksminimams numatoma panaudoti 
buvusią diskotekų salę naujame priestate, 
prieš tai ją  suremontavus, įrengus 
modernią aparatūrą, v ideo bei audio  
įrengimus. Tikimasi, kad šią program ą  
padės įgyvendinti ir užsienio firmos, kurios 
specializuojasi toje srityje ir turi didelę  
patirtį.

Šiaulių miesto valdybos Kultūros 
skyrius ruošiasi O landų dienoms, kurios 
vyks spalio 23-28 dienomis. Jau spalio 
23-ąją laukiama atvykstant vaikų ir 
suaugusių sporto bei meno kolektyvų iš 
Etten-Leuro miesto. Oficialus Olandų dionų 
atidarymas Šiauliuose - spalio 25-ą dieną. 
Tačiau ši data dar gali ir pasikeisti.

Be skaudžių įvykių, matyt, negalim a  
pragyventi nė dienos. Praėjusį antradienį 
dienos metu 19-ojo vaikų lopšelio-darželio 
teritorijoje nepažįstamas vyriškistvirkino  
m ažam etę mergaitę. Po to sumušė pro 
šalį ėjusią moterį. Laimė, kad išsigimėlis 
jau sulaikytas.
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D ėl gyvenamųjų patalpų šildymo 
išlaidų kom pensavimo m ažai 
pajam ų turinčioms šeimoms

V a d o v a u ja n tis  LR 
Vyriausybės 1993 m. 
rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 
7 2 1 , m aža i pajam ų  
tu rin č io m s  še im o m s, 
gyvenančioms patalpose, 
kuriosė yra centrin is  
šildymas, bus taikomas 
m okesčio  už p ata lpų  
šildymą kompensavimas.

Už gyvenamųjų patalpų bendrojo 
(naudingojo) ploto šildymą arba 
normatyvinį šiluminės energijos 
suvartojimą butui šildyti šeima moka 
ik i 15 proc. savo pajamų pagal 
nustatytą lengvatin į tarifą . Jeigu 
išleidžiama daugiau kaip 15 proc. 
še im os pajam ų, iš la idos  
kompensuojamos.

Nustatomi ir gyvenamųjų patalpų 
bendrųjų (naudingojo) ploto, už kurio 
šildymą taikoma kompensacija, 
normatyvai bei energetikos išteklių 
gyvenamosioms patalpoms šildyti 
kainos ir tarifai:

g yve n a m ų jų  p a ta lp ų
n o rm a ty v in is  b e n d ra s is
(naud ingas is ) p lo ta s  vienam  
asm eniui sudaro ik i 20 kv. metrų, 
o a tsk ira m e  b u te  (nam e) 
gyvenančiam  vienam  asm eniui - 
ik i 36 kv. metrų;

už gyvenamųjų patalpų, kuriose 
nėra šiluminės energijos apskaitos 
prietaisų, normatyvinio bendrojo 
(naudingojo) ploto šildymą - 0,5 Lt 
už kv. metrą;

už gyvenamųjų patalpų, kuriose 
jrengti šiluminės energijos apskaitos 
prietaisai, šildymą, kai vidutiniškai 
kiekvienas asmuo suvartoja ne 
daugiau kaip 700 kWh per mėnesį, o 
atskirame bute (name) gyvenantis 
vienas asmuo - ne daugiau kaip 1260 
kWh per mėnesį - 0,016 Lt už šilumos 
kWh.

Mokestis už gyvenamų
jų patalpų normatyvinio  
bendrojo (naudingojo) 
p lo to  š ild y m ą  arb a  
n orm a ty v in j š ilu m o s  
suvartojimą kom pensuo
ja m a s  s iom s m ažai 
p a ja m ų  tu rin č io m s  
šeimoms:

šeimoms, pasiėmusioms auginti 
penkis ir daugiau našla ič ių bei 
likus ių  be tėvų g lobos vaikų;

šeimom s, kuriose su tuoktin is  
(abu sutuoktiniai), vienintelis esąs 
iš su tuoktin ių  arba viengungis 
(vienišas) asmuo dirba pagal darbo 
su ta rtį arba nedirba dėl svarbių 
priežasčių;

augina namuose mažam ečius 
vaikus: m otina (o kai motinos nėra 
- tėvas) - iki jauniausiam vaikui sueis 
aštuoneri metai, tėvas - iki jauniausiam 
vaikui sueis treji metai (jeigu nėra 
kitu, galinčių vaikus prižiūrėti asmenų);

g lobo ja  asmenis, kurie yra 
p ripaž in ti neve iksnia is, s laugo 
sergantį šeim os narį I ar Ii grupės 
inva lidą  arba vaiką invalidą, jeigu 
nustatyta, kad jiems būtina nuolatinė 
slauga ir nėra kitų, galinčių juos 
slaugyti asmenų,

m okosi, pasitraukęs nuo darbo, 
va ls tyb inė je  dieninėje aukštesnio
jo je ,  a u k š to jo je  m o k y k lo je , 
asp ira n tū ro je , k lin ik inė je  ordina- 
tū ro je , rezidentūroje, kvalifikacijos 
kėlim o, persikva lifikavim o ir kadrų 
reng im o  m okyk lose  ar kursuose: 

* y ra  ned irban tis  pensin inkas;

yra nedirbanti ir nesimokanti 
pasitraukusi nuo darbo moteris, 
ku r ia i per įs ta tym ų nustatytą 
ikigimdyvinį ir pogimdyvinį laikotarpį 
nemokama va ls tyb in io  socia lin io 
draudimo įstatyme arba LR paramos 
šeimai va ls tyb in ių  šeimų įstatyme 
numatyta nėštum o ir gimdymo 
pašalpa;

yra bedarbis, užsiregistravęs 
darbo biržoje kaip aktyviai ieškantis 
darbo ir gaunantis bedarbio pašalpą, 
o p e rs ik v a lif ik a v im o  m etu - 
s tipendiją ;

yra bedarbis, užsiregistravęs 
darbo biržoje, kaip aktyviai ieškantis 
darbo, bet Lietuvos Respublikos 
g yven to jų  už im tum o įsta tym o 
numatyta tvarka jam pasibaigęs 
b e d a rb io  paša lp o s
(p e rs ik v a lif ik a v im o  m etu 
stipendijos) mokėjimo laikas, tačiau 
darbo birža to liau  ieško jam darbo 
ir nesiūlo viešųjų darbų;

yra darbingo amžiaus nedirbantis 
(nesan tis  d a rb o  san tyk iuose) 
asm uo, ku ris  paga l gydy to jų  
konsu ltac ijos kom is ijos išvadą 
pripažintas laikinai nedarbingu arba 
pas iųs tas  (ne trum p iau  ka ip  
mėnesiui) į stacionarinę  gydym o 
įstaigą;

yra krašto apsaugos tik ros ios  
ta rnybos p rievo lin inkas (sudaręs 
santuoką);

yra suimtas iki te ism o arba pagal 
te ism o nuosprend į atlieka bausmę 
(sudaręs santuoką);

kitoms, mažai pajamų turinčioms 
še im o m s , k u r io s  a u kšč ia u
nenurodytos (asmenų, d irbančių 
pagal su tartis, reglamentuojamas 
c iv i l in ė s  te is ė s , norm ų,
b e s is te ig ia n č ių  in d iv id u a lių  
(personalinių) įmonių savininkų, taip 
pat užsiregistravusių darbo biržose 
asm enų , ku rie m s  L ie tu vo s
R espublikos gyvento jų užimtumo 
įstatymo numatyta tvarka negali būti 
mokam a bedarb io pašalpa).

Dėl išlaidų už gyvenamųjų patalpų 
normatyvinio bendrojo (naudingojo) 
ploto šildymą kompensavimo šeimos 
kreipiasi j jmones, kurios yra 
sudariusios sutartis su šilumos 
tiekėjais. Miesto gyventojai kreipiasi j 
valstybines butų eksploatavim o 
jmones. Bet prieš tai prašome pasiimti 
pažymą apie šeimos pajamas iš tos 
darbovietės ar g lobos ir rūpybos 
skyriaus, kur mokama socialinė 
pašalpa.

Nedirbančių pensininkų šeimos, 
negaunančios socialinės pašalpos, 
dėl pažymos kreipiasi j pensijų ir 
pašalpų skyrių.

Kompensacija už gyvenamųjų 
patalpų šildymą taikoma Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytu 
1993-1994 metų šildymo sezono metu.

K o m pe nsac ija  nusta tom a 3 
mėnesiams, pradedant tuo mėnesiu, 
kada šeima dėl jos kreipėsi. Ro 3 
mėnesių šeima dėl kompensacijos 
turi kreiptis iš naujo, Jeigu praėjus 3 
mėnesiams šeima neatsiskaitė už buto 
šildymą ir komunalines paslaugas, 
kompensacija už gyvenamųjų patalpų 
šildymą neskiriama.

Je igu vienoje gyvenamojoje 
pata lpoje gyvena daugiau negu 
viena šeima, pažymas apie šeimos 
pajamas pateikia v isos šeimos.

Je igu vienoje gyvenamojoje 
pata lpoje gyvena daugiau negu 
viena šeima ir viena iš jų  neturi 
te isės į m okesčio  už gyvenamųjų 
pata lpų šildym ą kompensavimą, 
kompensacija neskiriama nė vienai 
iš kartu gyvenančių šeimų.

“Aušros alėjos” inf.

LABDARA GAVO... SPORTININKAI
Apie likimo nuskriaustų žmonių skaudžias problemas kalbuosi su Šiaulių 

miesto invalidų draugijos pirmininke REGINA BIELSKIENE.

-  Sakykite , ar kas nors šiuo 
sunkiu metu Jum s padeda?

- Daugiausia padeda korporacija 
‘Vaivorykštė" (direktorius ekonomikai 
Kęstutis Butkus). Nuoš. m. rugpjūčio 
4 dienos iki metų pabaigos 40-tieš 
vargingiausiai gyvenančių žmonių 
maitinimui ji skiria po 2 Lt vienam 
žmogui kasdien. Nuvažiuoti j susitikimą 
su Pop iež ium i Kryžių kalne 
"Vaivorykštė” davė savo autobusą. 
Taip pat padeda ir akcinė bendrovė 
"Asta" (direktorius Atvydas Jakutis). 
Ji remia invalidų Žilinskų šeimą. Kai 
pernai buvo paskirtas butas, bendrovė 
nupirko baldus už 50000 rub. Prieš 
keletą dienų šios AB dėka šeima 
likvidavo 150 Lt įsiskolinimą už 
komunalines paslaugas. Didelė parama 
yra ir tai, kad Žilinskų dukrai šitoje 
AB pasiūlė darbą. Tikiuosi, kad mergina 
pateisins pasitikėjimą ir už paramą 
padėkos "Astai". Na, o AB "Lelan” 
(Medžio apdirbimo kombinatas) 
aprūpino tris invalidų šeimas pernai 
ir šiemet medžio atliekomis kurui, 
leido nusipirkti nukainuotos pjautos 
miško medžiagos. Negaliu nepaminėti 
ir kitų didžiųjų mūsų pagalbininkų. 
Tai akcinės bendrovės "Venta", 
"Gelžbetonis” , Televizorių gamykla, 
kurios autobusu, dideliu, minkštomis 
sėdynėmis, naudojamės kasmet kaip 
savu; Šiaulių rajono ŽŪB "Daržovės”, 
ŽŪB "Ginkūnų paukštynas", šiemet 
trisdešimčiai žmonių davęs po 1 vištą 
ir ,p o  padėklą kiaušinių; "Elnias", 
apavęs 30 žmonių. Šiaulių miesto 
savivaldybės žemėtvarkos skyrius

invalidų draugijai vieneriems metams 
skyrė 132 sklypus. Deja, pablogėjus 
žmonių sveikatai, penki liko neįdirbti.

- Ką apėjote nuveikti per tuos 
metus?

- AB “ Gelžbetonis" apmokėjus už 
benziną, važiavome j kasmet vykstantj 
Lietuvos invalidų sąskrydį Pasvalio 
rajone. Pernai Televizorių gamyklos 
autobusu nuvykome j Šiluvą. Buvome 
3 kartus pasikvietę pas save pasų 
poskyrio darbuotojus, kad mūsų 
žmonėms nereikėtų vargti begalinėse 
eilėse, išsiimant pasą. Negalios 
prispaustuosius lankėme namuose 
ir padėjome pasus pasikeisti. Jkūrėme 
vaikystės invalidų klubą "Spindulėlis" 
ir ligonių klubą ‘ Paguoda” . Parašėme 
prašymą vicemerei V. Stasiūnaitei ir 
rugsėjo 30 d. vykusiai deputatų sesijai, 
prašydami likviduojamų lopšelių-darželių 
patalynę paskirti invalidų draugijai.

- K o k io s  pa g a lb o s  ypač 
norėtum ėte sulaukti?

- Visų pirmiausia norėtume, kad 
mūsų nepamirštų akcinės bendrovės. 
Beto, pageidautume, kad jų pagalba 
invalidams būtų teikiama per draugiją. 
Mes labdarą paskirstytume tolygiau 
- po truput] visiems. Norėtume, kad 
kiekviena labdara invalidų draugijai 
būtų patvirtinta raštais, nes buvo atvejų, 
kai prisidengdami mūsų draugija, į 
AB pagalbos kreipėsi ir ją gavo... 
sportininkai.

- Kokie Jūsų ateities planai?
- Jeigu pasiseks, esame numatę 

sukurti širdininkų klubą. Norime suburti 
j atskirą klubą irtuos, kurie juda tik su

vežimėliais. Tai žmonės su stuburo 
traumomis, be kojų. Norėtume įsteigti 
ir psichiniu ligonių klubą. Klubai turėtų 
savo gydytojus; klubų pirmininkai 
sudarytų draugijos valdybą. Taip 
galėtume konstruktyviau išspręsti 
daugelį m ums iškylančių klausimų.

- Kokių tu rite  problemų?
- Norėtume, kad labdaros siuntos, 

ateinančios iš užsienio su nuoroda 
“ Inva lidam s” , bū tų  m um s ir 
atiduodamos, o ne dalinamos kažkam?' 
Pavyzdžiui, šiemet gavome labdaros’ 
Siuntą iš Vokietijos. Mūsų draugijai, 
buvo paskirtitik vasariniai drabužiai.1 
O juk vasarą mūsų žmonės dar šiai p 
taip apsirengia Aktualesnė šilta apranga, 
avalynė. Skaudžiausia, kad nuolat 
susiduriame su nesąžiningumu. Ateina 
žmonės pas m us prašyti pagalbos, 
o  pas juos namuose - kilimai ir krištolas. 
Tie, kurie yra tikrai suvargę ir sunkiai 
gyvena - kuklesni ir kreipiasi tik tada, 
kai jau visai nebegali išsikapstyti iš 
vargo.

- šiais laikais niekas nieko nedaro 
veltu i. Bet, ka ip  supratau, Jūs už 
savo darbą jo k io  užm okesčio 
neprašote?

- Didžiausias atlyginimas, kad galiu 
pabūti su likimo nuskriaustaisiais, 
bendrauti su jais, bent šiek tiek pasidalinti 
jų skausmu ir džiaugsmu. Tik labai 
skaudu ir sunku būna, kai mažai jiems 
gali padėti. Dirbame. Visuomeniniais 
pagrindais.

- Dėkoju Jums už nuoširdų pokalbi

Dalia ŽUKAUSKAITĖ

NAUJOJI AKMENE
- Šildymo sezono dar nepradėjome, 

- pasakė rajono valdytojo pavaduotojas 
Z. Pilvinis. - Laukiame šaltesnio oro. 
Anksčiau pradėti šildyti negalime, 
nes biudžete nėra pakankamai pinigų 
Manyčiau, geresnė padėtis tų katilinių, 
kurios priklauso Energetikos ministerijai. 
Naujojoje Akmenėje katilinės - sa
vivaldybių rankose.

Šonas šyla, šonas šąla.,.

KELME
Didysis šildymo sezonas taip pat 

dar neprasidėjo, nes kai skambinome 
j valdybą, anot sekretorės, lauke buvo 
apie dvylika laipsnių šilumos. Tačiau 
medicinos įstaigos ir lopšeliai - darželiai 
pradėti apšildyti jau nuo spalio 
penktosios.

V. Bandžiuko telefonu, išgirdau ausiai 
malonius žodžius.

- Ar šildymo sezonui pasiruošta?
- O, taip. Viskas tvarkoje.
- Joniškiečiai savaitgaliais turėdavo 

karštą vandenj, tačiau šio patogumo 
jie norėtų kasdien. Ar taip bus?

- Spalio penktąją, 19 val., susirinkę 
Joniškio miesto gyventojai nutars: 
turėti ir džiaugtis karštu vandeniu, 
žinoma, už nemažus pinigus kasdien 
ar tik savaitgaliais. Su žmonėmis kalbėsis 
Valstybines šilumos tiekimo įmonės 
direktorius A. Pečiukas.

Ką nutars? Ruošiant šias eilutes, 
dar nežinoma.

PAKRUOJIS
Pakruojiečiai taip pat nelaukia šiltesnio 

oro. Nuo spalio trečiosios jau šilčiau 
mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose, 
ligoninėse. Nuo penktosios prasideoa 
didysis šildymo sezonas.

- Ar bus karšto vandens kasdien? 
Dar nenuspręsta, - pasakė rajono 
valdyboje,- Tą pasakysime artimiausiu 
metu.

RADVILIŠKIS

JONIŠKIS
'•Šiandien šaltuose gyvenamuo

siuose namuose, lopšeliuose-darže
liuose, ligoninėse turėtų dvelktelėti 
šilumą - paskambinusi rajono valdytojo

Nuo spalio pirmos dienos jau šilta 
ligoninėse. Nuo spalio penktosios iš 
šalčio nedreba mokiniai ir lopšelių- 
darželių auklėtiniai. Spalio šeštąją bus 
šilčiau ir gyvenamuosiuose namuose. 
Ar turės radviliškiečiai savo butuose 
karštą  vandenį kasdien? Dar 
nenuspręsta.

ŠIAULIAI
Šiauliuose jau pradėtos šildyti 

švietimo bei m edicinos įstaigos, Del 
ne visos. Tačiau gyventojai savo butuose I 
iki spalio penktosios dar šalo. Miesto 
tėva i žada ne trukus  Šildyti i 
gyvenamuosius namus. Tačiau, aišku, 
pirmiausia tuos, kuriuose šildymo 
sezonui pasirengta: išimti pasai, ii 
gyventojai su šilum os tiekėjais ar jų 
namą eksploatuojančia jmone pasirašė I 
sutartj. Tačiau savaitės viduryje becs [ 
nebe karštas vanduo, ko visi labai I 
labai norėtu, bet tik drungnaą. . I 

G in ta rė  BRUŽAITE I

Butas. Pas trečiąją moterį, buto  
šeimininkę, ateina m oterys M1 ir  
М2. Bučiuojasi.

Valdžios vyrai šypsosi - šypsokimės ir mes
PAPOKŠLIS IR KITI (14)

MOTERIS Nr. 1. Šitiek metų prabėgo 
pro šalį!

A/11 ir  М2 klausiam ai žiū ri į  
šeimininkę.

ŠEIMININKĖ Pažiūrėkit televizorių.
Kurį laiką v isos trys stebeilija.
MOTERYS. Ko laukiam? Dar 

palaukim. Turi ateiti, Kas? Siurprizas.
V a rto  m adų ž u rn a lu s . 

Nuobodžiauja. Šeimininkė pagaliau 
neiškenčia

ŠEIMININKĖ. Atskleisiu jums kortas! 
Moterys! Aš ištekėjau! Pirmoji mūsų, 
senų panelių, greta išardžiau. Tylėjau, 
norėjau padaryti siurprizą Bet pavaišint 
beveik neturiu kuo: su vyru per vėlai

ŠEIMININKĖ. Teisingai,,. Tai kas 
jam, vargšeliui, nutiko, kad taip ilgai 
užtruko? Štai kokj gražuolj pagavau! 
(rodo moterims nuotrauką). Jaunas 
Maksimas Gorkis! Papokšlienė aš 
dabar!

MOTERYS Nr. 1 ir Nr. 2 (suploja 
rankom ). Jaunas Maksimas Gorkis!

Papokšlienė!
MOTERIS Nr. 1. Ir kaip aš pamiršau 

policijai paskambint.
MOTERIS Nr. 2. Ir kaip aš šaipiaus 

iš tokio žmogaus!

Po kurio laiko visos trys moterys 
šoka rateliu aplink išvaduotą “jauną 
Maksimą Gorkį".

MAMA. Ir kame tas didžiausias! 
sunkumas? j

FELIUS. Nenori mirt, niekšai: I 
Šiandien dar pasisekė, - vieną šiaip I  
ne taip numarinau. Bet ir tai kažin ai I  
planą įvykdysiu... Nenori mirt... Vienas I  
senolis taip ir pasakė: per brangu. I  
Laidotuvės per brangios! P ens in i 
tai padidino! ,.  I

MAM A (išsigandus). Vaikeli,KPI
kalbi?! Dėl to plano gal ir žmone-| 
galabytum? I

Felius susimąsto. Veido Išraisk Л 
kvaila. Šaukštu m aišo sriubą- 

FELIUS. Kodėl ne? Galiu .
M o tin a  s u p lo ja  rankom RI

stalo.

susigriebėme. Jis išlėkė j parduotuvę. 
Kol kas namuose nieko neturiu: nei
sviesto, nei torto, nei netgi duonos! 

MOTERIS Nr. 2. Betgi parduotuvės
seniai uždarytos'

Felius už valgomojo stalo virtuvėj. 
Srebia barščius pasliurpčiodamas. 
Žila, stambaus veido m oteris su 
pasigėrė jim u s teb i jį.

MAMA. Valgyk, vaikeli, sunkus 
tavo darbas...

FELIUS. Sunkus...

nustebim o. Felius kyla nuo s 
FELIUS. Einu į miestą..
MAMA. Negi su uniforma 
Felius susigrieb ia , n u trenk -L  

šalį juodą lietpaltį ir skrybėlę a p s № *°^  
norm alia is  rūbais ir...

į MIESTĄ!

Žilvinas SKAČKAUSK*5!

AUSROS ALĖJA
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nežinomybės 
labirintuose

NEPRAŠYTI PALYDOVAI
'969 metų la pkrič io  14-24 
iomis "Apolonas-12” (Konradas, 
f donas ir Vinas) atliko skrydj j 
'lulj. Spauda inform avo apie kai

įkuias šio skrydžio smulkmenas. 
B a u  paaiškėjo, jo g  kartu su laivu 

r laiką skraidė NSO. 
aikraščiai atsargiai rašė apie 
ačiantj objektą '. Kosminio laivo 
i  manė, jog šis objektas - ne kas 
1 kaip "Saturno” raketos dalis, 
au kai "Apolonas”  pakeitė 
limo kryptj, siekdamas pereiti į 
;a aplink Mėnulj, NSO, skridęs 
j su laivu, taip pat pakeitė savo 
džio kryp tį, tu o  pač iu  
gydamas savo sugebėjimą atlikti 
evrus. "Apolone-12”  Konradas 
elėjo: Mums pasisekė! Jie su 
1'S elgiasi gerai!”  
u laivu "Apolonas-16" atsitiko 
-iau. Astronautas Jangas, perėjęs 
rion llP° nuleidžiamojo modelio 
n°s j kosminj laivą, privalėjo 
>austi atsiskiriančio mechanizmo 
ukątam, kad '‘Orionas" nukristu

ant Mėnulio paviršiaus ir sudužtų 
Tačiau Jangas užm iršo tai padaryti, ir 
"O rionas’’ virto Mėnulio palydovu. 
Keista, kad tokios klasės astronautas 
pamiršo atlikti operaciją, kurią dešimtis 
kartų kartojo treniruotėse. Teisingiau 
bus pasakius, jog  kažkas panorėjo, 
kad "O rionas”  liktų sveikas ir jj galima 
būtų ištirti.

1971 metais paaiškėjo, jog visi 
"D že m in i”  la ivų skrydžiai, skirti 
paruošiamajam šuolio j Mėnulj etapui, 
buvo lyd im i NSO. Taip, pavyzdžiui, 
"Džemini-9" skrydj, planuotą 1965 metų 
birželio 1 dienai, teko atidėti, nes 
kažkokiu nežinomu būdu laivo radijo 
bangą nustelbė kitas šaltinis. Radijas 
nebeveikė. O to nežinomo radijo bangų 
šaltinio aptikti nepasisekė.

Taigi po ilgų išsisukinėjimų NASA 
pagaliau oficialiai pripažino, jog 
astronautai savo skrydžių metu matė 
keistus objektus.

Parengė Bronius 
KASPERAVIČIUS

O jeigu šiandien prireiktų
ginti bažnyčią?

Šių m etų spalio 2-3 d ienom is Kražiuose vyko gražus, 
didingas labai reikšmingų Lietuvos istorijoje įvykių  
minėjimas.

Prasidėjo j is  1863 m. sukilimo  
/ado kuri. Antano Mackevičiaus 
gimtinėje Morkių kaime pastatyto 
paminklo šventinimu ir šv. M išiomis 
rieš 100 metų kražiečių krūtinėmis 

-.pgintoje švč. M. Marijos Nekalto 
■asidėjimo bažnyčioje. Po šv. Mišių 

ю tais pačiais apgintosios bažnyčios 
kliautais ik i vėlumos tęsėsi išsami 
okslinė konferencija (kalbėjo A. 

■anuševičius, E. Vismantas, K. 
ysnis, R. Vėbra ir  kt.) ir meninė 
talis.

P ag rind inės  iš k ilm ė s  buvo  
ekmadienj. į  jas, nežiūrint kelionės 
rangumo ir  žvarboko oro, suvažavo 
augybė kun igų  ir  žm onių  iš 
airiausių Lietuvos kampelių  - 
ražiškių ir  ne, nes kruvinieji Kražių 
ykiai daugelį gyvai tebejaudina ir 
o 100 metų. Dalyvavo Seimo 
nmininkas Č. Juršėnas, keli Seimo 
■riai, žurnalistai. Po pamaldų, kurių 
lėtu giedojo Kauno valstybinis 
'toras, o šv. M išias kancelebravo 
išiadorių, Vilkaviškio ir  Telšių 

skupai be i daugelis kunigų, Telšių 
skupas Vaičius pašventino virš 
!g r in d in ių  šve n to ria u s  vartų  
ontuotą skulptoriaus M idvikio  
uelje fo  fo rm os p a m in k lą ,  
izduojantj kazokų puo lam us  
žnyčios gynėjus. Po pašventinimo 
■eigų, d a r n e iš s is k la id ž iu s  
Ydingai rim čiai ir  susikaupimui, 
vieną š !rd j ik i ašarų sujaudino to 
ties Kauno cho ro  užtraukta

senovine giesm e:
Šlovę gražią , vargus Kražių 

Verkdam i g iedokim :
Skausmus b ro lių  nuo m askolių  
G raudžia i apraudokim .
Nakties vergas K iingenbergas  
Su bud e lia is  dūksta.
Jau ap lie tos  šventos vietos 
Šilta is krauja is rūksta...
Daug gražių žodžių buvo pasakyta 

apie tuometinę lietuvių tautos dvasios 
stiprybę, apie paprastų kaimo žmonių, 
kad ir  mažai ar visai neraštingų, proto 
šviesumą, tikėjimo sąmoningumą, 
tačiau daugelį dalyvių tikrai g ilia i 
susimąstyti privertė Seimo nario 
Gedim ino Vagnoriaus (jis ypatingai 
šilta i buvo priim tas minios) tiesus 
klausimas: “O  je igu  šiandien prireiktų 
g in ti bažnyčią?"

Taip. Je ig u  š ia nd ie n? .. Ar 
n e p a a iškė tų , kad  sov ie tin ia m s  
okupantams žymiai geriau pavyko mus, 
ja u  “ mokytus", “ raštingus", palaužti, 
su m e n k in ti m ūsų  dvasią, 
nebesusigaudyti vertybių skalėje, 
nebesugebėti pažvelgti į  jas laikinume 
ir  amžinybės santykyje? Ar ne daugiau 
jie  pasiekė per pusšimtį, negu carų 
Rusija pe r šim tą dvidešim t metų? O 
ju k  ir  vieni, ir  k iti naudojo tą patį cin iko  
Voltero patarimą, duotąJekaterinai II, 
kaip sunaikinti lietuvių tautą: nureliginti, 
nugirdyti, ištvirkinti - ir tauta pati sunyks. 
Ar ne la ikas reanimuotis?

Vanda RUTKUTĖ

nulenkė galvą, Lietuvos 
žm onėm s p a lin k ė jo  
šviesaus gyvenimo.

Rimantas PETRIKAS  
Autoriaus nuotraukos

DAR KARTĄ APIE 
ŠVENTĘ BE 

PREZIDENTO
"Aušros a lė jo je " rašyta, 

kad  ru g s ė jo  26 d. 
Radviliškyje buvo pagerbti 
už laisvę kritę Lietuvos kovų 
Sąjūdžio dalyviai. Partizanų 
išniekinimo bei užkasimo 
vietose pastatyti penki 
a tm in im o  akm enys, 
pasodinti ąžuoliukai.

Š ven tė je  P rezidento  
nebuvo, bet buvo viešnia iš 
Japonijos  -  antropologijos 
p ro fe s o rė  Sach iko  
Hatanaka. J i kartu su visais 
nelygioje kovoje žuvusiems 
Tėvynės patriotams žemai

AUŠ-ROS ALĖJA
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ponioms ir 
panelėms

OBUOLIŲ IR VARŠKES 
APKEPAS

250 g obuo lių , 250 g varškės, 2 
k iauš in ia i, 40 gram ų cukraus, 2 
šaukšta i m iltų, pusė šaukšte lio  
kep im o m ilte lių , pusės c itrinos 
su lč ių , kapotų riešutų.

Nuluptus supjaustytus obuolius 
apšlakstyti citrinos sultimis, apibarstyti 
cukrumi. Iki purum o išplakti varškę, 
kiaušinių trynius ir cukrų. ] varškę dėti 
su ta rku o to s  c itr in o s  ž ievelės, 
susmulkintų riešutų. Miltus, sumaišytus 
su kepimo, milteliais, paruoštus 
obuolius, išplaktus kiaušinių baltymus 
išmaišyti ir supilti j skardą, išteptą 
taukais ir džiūvėsėliais. Apdėjus sviesto 
gabalėliais kepti.

SRIUBA “ NIEKAS”
0,5 kg bu lv ių , 2 litra i vandens, 5 

šaukšta i sorų  k ruopų , svogūnas, 
lašinukai, druskos.

Beveik išvirti supjaustytas bulves. 
Sorų kruopas 3-4 kartus perplauti, 
nuplikyti verdančiu vandeniu ir supilti 
j sriubą. Kai bulvės bus minkštos, į 
sriubą supilti su lašiniais pakeptus 
svogūnus, jdėti druskos ir dar kartą 
užvirinti.

PYRAGĖLIAI
450 g bulvių, 40 g kv ie tin ių  miltų, 

2 g geriamosios sodos, 40 g lašinių, 
200 g mėsos su ltin io , d ruskos.

Sutarkuoti bulves, išsunkti, supilti 
druską, geriamąją sodą, m iltus ir 
suminkyti. Tešlą iškočioti, supjaustyti 
2-3 cm dydžio gabalėliais ir kepti 
orkaitėje.

Prieš valgant pyragėlius 10-15 min. 
mirkyti sultinyje.

Valgyti su spirgučių padažu.

BULVĖS GRIETINĖJE
Bulves nuskusti ir supjaustyti 

griežinėliais, sudėti j riebalais išteptą 
troškintuvą, pabarstyti druska, užpilti 
grietine, uždengti ir troškinti. Baigiant 
pabarstyti tarkuotu fermentiniu sūriu 
džiūvėsėliais ir palaikyti orkaitėje, kad 
truputį paruduotų.

PUPELIŲ SRIUBA  
250 g pupelių, 60 g a lie jaus ,60 g 

svogūnų, 1 šaukštas m iltų, 2 
p o m id o ra i (a rba  1 šaukš tas  
pom idorų  padažo), d ruskos, maltų 
raudonųjų p ip irų , petražolių .

Pupeles perrinkti, užpilti šaltu 
vandeniu ir palikti nakčiai arba 5-6 
valandoms. Tą vandenį nupilti, užpilti 
vėl šviežiu; virti, kol suminkštės. Pakepti 
svogūnus aliejuje, sumaišius su miltais, 
pabarstyti m altais raudonaisiais 
p ip ira is, pridė ti pom idorų  arba 
pomidorų padažo, praskiesti vandeniu 
ir supilti j pupeles; pasūdyti pagal 
skonį. Virti ant silpnos ugnies dar 10- 
15 m in. P a p u o š ti sm u lk ia i 
supjaustytom is petražolėmis.

Gero apetito1
P o n ia  JADVYGA

ŠIAULIEČIAI, DĖMESIO!
Nuo spalio 1 d. vaikų lopšelio-darželio “Trys 

nykštukai" (Tilžės 41, Šiauliai) patalpose pradėjo veikti 
privati Muzikos mokymo studija įvairaus am žiaus  
vaikams ir suaugusiems, norintiems išmokti groti 
akordeonu, pianinu, mediniais ir variniais pučiamaisiais 
instrumentais. Be to, čia gali ateiti ir tie, kurie nori tęsti 
m uzikos studijas. Beje, m okym o program os  
sudaromos individualiai.

Tačiau svarbiausia, kad tik čia vaikai galės mokytis 
m uzikos kartu su tėveliais!

Maloniai kviečiame visus visus!
Informacija teikiama 

telefonu 63864.

Г 7 SUREMONTUOSIU Л
“A ušros a lė jo s ”  prenum eratoriam s  

rad ijo  im tuvus, radio las, m agnetofonus, stiprintuvus, 
e lektrofonus. Paslauga nem okama;

apm okė ti tik  pake is tų  deta lių  vertę. 
K reip ian tis p a te ik ti prenum eratos kvitą. 

K re ip tis  adresu:
Tilžės 190-51, Šiaulia i, te le l. 3-96-81.

DĖMESIO!
PASKUTINĖ GALIMYBĖ 

PELNINGAI INVESTUOTI 
INVESTICINIUS ČEKIUS!

"Lietuvos aido 
Investicija* 
žino, kur dėti Jūsų
investicinius čekius - 
į žurnalų, laikraščių 
ir knygų leidybą.
Jūs žinote - tai 
labai pelninga.

Užeikite:

Vilnius, M aironio 1

"Lietuvos aido investicijos" 
telefonai

Šiauliuose - 40075;
53865; 

Radviliškyje - 53134; 
Pakruojyje - 51736;

Naujojoje Akmenėje - 
53956; 

Kelmėje - 52070; 
Joniškyje - 51446.

r
PARDUODAMAS

trijų kam barių butas Vilniaus gatvės pradžioje  
(Šiauliai) arba keičiamas į mažesnį.

Kreiptis telefonu 2-10-07.

v   л

TELEVIZIJOS PROGRAMA
Ketvirtadienis. X.7 
LIETUVOS TELEVIZIJA
8.00 Panorama. 8.35 Užsieniožinios. 

9.25 Meninis f. "Rojaus paplūdimys". 
11 serija. 9.50 Programa vaikams 
' Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.45-11.00 
Alles Gute. 18.00 Žinios. 18.10 Animac. 
f. "Bjaurusis ančiukas”. 18.30 Pusvalandis 
po pamoku. 18.50 žinios. 19.00 Bi Bi Si 
žinios. 19.3Ö Meninisf. “Vėl tu?"8 serija. 
20.00  Katalikų TV studija. 20.30 "22". 
Laidafutbolo mėgėjams. 21.00 Panorama. 
21.30 Grįžulo ratai. 22.20 "Kiek už Helerį?" 
3  serija. 23.15 Vakaro žinios. 23.30  
Muzikinis viešbutis.

TELE-3

P enkiadienis, X.8 
LIETUVO S TELEVIZIJA
8 .00  Panorama. 8.35 Užsienio žinios. 

9.25  Animacinis f. “Bjaurusis ančiukas". 
9 .4 5 -1 0 0 5  Pusavalandis po pamokų.
18.00 Žinios. 18.10 Programa vaikams'.
18.50 Žinios. 19.00 Bi Bi Si žinios. 19.30 
M a d ų  v id eo žu rn a las  “Ita liškasis  
kraštovaizdis”. 20.00 Šeimos albumas. 
20.30  Juokingiausi Amerikos žmonės.
21 .00  Panorama. 21.30 Meninis f. 
"Majamio policija". 4 serija. 22.20 Laisvės 
alėja. 22.40 TV žaidimas Puse per pusę". 
23.15 Vakaro žinios. 23.30 Reportažas 
iš tarptautinio popmuzikos festivalio 
‘‘Vilnius-93". 23.45 Studija MT.

TELE-3
7 .00 CNN naujienos. 7.30 Muzika.

8 .00  Animaciniai filmai. 8.30 Filmas 
"Tarzanas" 9.00 Animaciniai filmai. 9.30 
Muzika. 9.45 Filmas 'The Young Picasso". 
IV. 10.45 Filmas "Santa Barbara". 11.35  
Pertrauka. 15.00 Animaciniai filmai. 16.30 
Muzika. 16.55V. Disnėjaus filmas. 17.40 
Muzika. 18.00 Dokumentinis filmas. 18.30 
Šiaulių TV program ą 19.00 Naujausios 
žinios. 19.25 Filmas "Žmogus iš Kapucinų 
bulvaro". 21.00 CNN naujienos. 21 .30  
Dokumentinis filmas. 22 .00  Discovery 
kanaloprogram a. 23.00 Filmas.

O STA N K IN O  TV
8 .00  Naujienos, 8.20 Animaciniai f. 

8.45 Pasaka 9.45 Rusu dainos. 10.00  
Keliautojų klubas. 10.50 Spaudos 
ekspresas. 11.00 Naujienos. 11.20 TV 
filmas-spektaklis • M. Roščino “Po 
dvikovos". 13.40 Animacinis f. 14.00  
Naujienos, 14.20 Programa 14,25 Bridžas,
14.50 Biznis. 15.05 Baletas "Atvirumas”.
16.00 Pasaka. 17.00 Naujienos. 17.20  
Kili. Apie Ingušetijos problemas. 17.40  
žm ogus ir įstatymas. 18.10 Apie orus. 
18.15vagonas -03.18.45 Stebuklų laukas.
19.40 labanakt, vaikučiai. 19.55 Reklama.
20.00 Naujienos. 20.35 Programa. 20,40  
Savaitės žmogus. 20.55 TV meninis f. 
"Marlov, privatus seklys". 2 serija. 22.00  
Politbiuras. 22,35 Muzikos vakaras. 23.40 
Autošou. 0 .10 Programa "X". 0.35  
Hitkonvejeris. Pertraukoje - Naujienos.
1.40 Spaudos ekspresas.

Šeštadienis. X.9.
l ie tų v o s  -Te le v iz ija
9.00 Žinios. 9.05 Programa vaikams 

Vyturiams ir pelėdžiukams". 10.00 Ir 
šeimai, ir namams. 10.30 Krikščionio 
žodis. 10.40 Santarvė. 11.30 Mūsų kalba. 
12.00 Bonjourla France. 12.30 Sveikata. 
13.10 Meninis f. “Tadas Blinda". 1 seriją 
13.40 Kamuolys. 14.40 Vokiečių kultūros 
dienos Baltijos šalyse. 15.30 Jazz session. 
15.55 Baltarusių programa. 16.05 Ispanų- 
argentiniečių melodrama “Auksas ir 
purvas". 5 serija. 17.00 Svetimo skausmo 
nebūna. 18.00 "Naujienos. Nuomonės". 
18.30 Iš vakarų pakrantės. 19.00  
Spektaklis "Ku-KGzzz'. 20.00 “Niujorkas. 
Jungtinės tautos”. 20.30 VRS kamera. 
21-00 Panorama. 21.30 Po savo stogu. 
22.15  Vokiečių detektyvinis f. iš serijos 
Sems' - “Keršto akimirka". 23.15 Vakaro 

žinios, 23.30 Reportažas iš tarptautinio 
popmuzikos festivalio "Vilnius-93". 23 45  
Lotinų Amerikos muzika.

TELE-3
9.00Ąnimaciniaifilmai. 11 .00 Filmas 

«л'лл 13.00 C N N  naujienos,
c , FlLmas.- 1 5 3 0  Muzika. 16.20 
Futbolas be sienų. 17.15 Muzika. 17 30 
Animacint^filrnai. 18.30 Muzikinė laida 
Viskas 19.00 Naųįausios žinios. 19 25 

Filmas Vinstonas Čerčilis". 20.20 MTV  
geriausių Europos dainų dvidešimtukas. 
22.00 Discovery kanalo programa. 23.00 
N lm a ą j  .00 Suaugusių klubas.

• TVOSTANKINO , v
< л I I ; ! 5  Meninisf, "Jeigu rytoj karas". 
14.00 Naujienos. 14.20 Programa. 14.30 
IV m enin isf. P epėllgakojinė".4 serija.

15.00 Pinigai ir politika. 15.30 Sporte 
programa. 16.15 Raudonas kvadratas. 
16.55 Gyvūnijos pasaulyje. 17.40 Šou. 
18.10 Oi, armonika užgrojo... 18.40 M, 
Zacharovas. Teatras - mano meilė. 19.40 
Labanakt, vaikučiai. 19,55 Reklama. 20,00 
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Meninis 
f. “Kinietiškas sindromas". 22 .45  Rodc 
studija "Rezonansas” . 23 .00  Naujienos, 
23.15  Programa. 23.20 Apie orus. 23.25  
Pasaulio šachmatų pirm enybėse. 23.40  
Biznio naujienos. 0 .05  Sportas. 0.15  
G e ria u s ia s  m u zik in is  m ėn es io  
“Dešimtukas". 1.00 Stopkadras. 1.30 
Program a MTV. 2.00 Kino naujienos,

7.00 C N N  naujienos. 7 .30 Muzika. 
3.00 Animaciniai filmai. 9 .30 Aerobika.
10.00 Filmas “The Young Picasso . III.
11.00 Filmas "Santa Barbara". 12,40 
Pertrauka. 15.00 Animaciniai filmai. 16.30 
M uzika . 17 .00  Discovery kanalo  
programa. 18.00 Dokumentinis filmas.
18.30 Panevėžio TV programa. 19.00 
Naujausios žinios. 19.25 Filmas "Santa 
Barbara". 20.20 Muzika. 20,30 Europos 
sporto naujienos.21.00 CNN naujienos,
21 .30  911. 22.00 Discęvery kanalo 
proarama. 23,00 Filmas.

O S TA N K IN O  TV
11 .20TV meninisf. “Kančių keliai". 9 

serija. 12.25 TV m eninisf. "Pavojingas 
posūkis", 3  serija. 13.35 Animaciniai f.
14.00 Naujienos. 14.20 Programa. 14.25 
TV jvairenybės. 15.10 Bloknotas. 15.15 
Animacinis f, 15.40 Dokumentinis f. 16.10 
Džemas. 16 .40 ...Iki 16-os ir vyresniems. 
17.50 Privatininko abėcėlė. 18.00 
Dokumentai ir likimai, 18.05 Apie orus. 
18.10 Meninisf. “Tiesiog Marija". 19.10 
Už Kremliaus sienos. 19.40 Labanakt, 
vaikučiai. 19 .55  Reklam a. 20 .00  
Naujienos. 20.35 Programa. 20.40 Loto 
“Milijonas”. 21.15 Meninis f. "Jegoras 
Bulyciovas ir kiti". 23.00 Naujienos. 23.20 
Programa. 23.25 Pasaulio šachmatu

eirmenybėse. 23.40 Bumerangas. 0.1Ö 
paudos eskpresas.

S ekm adienis. X .10  
LIETU VO S TELEVIZIJA
9.00 Programa. 9.05 Programa vaikams, 

9.45TVserialas “ E gatvė". 10.10 Konrade 
kavinė. 10.45 Krepšinio pasaulyje. 11.30 
Koncertas "Atostogų prisiminimai". 11.50 
Meninis f. "Tadas Blinda". 2 serija. 12.35 
Sveikinimų koncertas. 13.45K. Mažeikos 
reportažai iš “Mažosios Europos". 14.15 
Koncertuoja "Avangardo" ansamblis iš
Leipcigo. 14.40 Kelias. 15.10 Peržengus 
2000-Ur-: -  -  . . . . ---- i - . ;-uosius. 16.00 Religijos valandėlė
1 6 .3 0  L a id a  len kų  k a lb a . 17 .05  
“ Liepsnojantys Tikos m edžiai”. 6  serija 
17.50 Žinios. 17.55 Gimtinė. 18.25 Džog 
džo_39. 19.05 TV serįalas"Gyvenimas mano 
- džiaugsmas mano", 3  dalis. 20 .05  TV 
konkursas "Žąsino Moliūgo pliuškė". 20.25 
Labirintas. 21 .‘00 Panorama. 21.30 Kalbos 
viktorina "Moki žodį - žinai kelią". 22.30 
Reportažas iš tarptautinio popmuzikos 
festivalio "Vilnius-93". 22.45 Vokiečiu 
kultūros dienos Baltijos šalyse. Meninisf, 
"Riešutu žmogus".

TE LE -3
9.00 Animaciniai filmai. 11.00 Krepšinio 

pamokėlės. IV. 11.15 Langas į gamta
11.30 Filmas. 13.00 Muzika. 13.35 F. 
“Vyrai". 15.10 Muzika. 15.55 Balta varna 
16.55 Stebuklingas V. Disnėjaus pasaulis 
17.45  D okum entin iai film ai. 18.50, 
Horoskopas. 19.00 Kitos žinios. 19.25 CBS j 
kino teatras. 21.10 C N N  naujienos. 22,0C j 
Discovery kanalo program a 23.00 Filmas. I

O S T A N K IN O T V  '
13.00 Animacinisf. "Pifas ir Herkulis , | 

13.10 Dokumentinis f. 14.00 Naujienos. 
14.15 Programa. 14.20 D ialogas eteiyjo. 
15.00 Keliautoju klubas. 15.55 Animaciniai 
f. 16.50 Panorama. 17.30 TV locija. 17.45 
Naujienos. 18.00 M. Pliseckajos kūrybos 
vakaras. 18.55 Apie orus. 19.00 Kino afiša 
19.25 Meninis f. “Kazimieras". 20,55 
Reklama. 21.00 Naujienos. 21 .45  Spcco 
savaitgalis. 2 2 .0 0 M. Pliseckajos kūrybos 
vakaro tęsinys. 23.20 Naujienos. 23.1C 
Programa. 23 .45  Futbolas. Rusijos 
čempionatas. "Dinamó" - "Okeanas"

PALYD O VIN Ė IR’Š V T  PROGRAMS
K etv irtadienis, X.7
18.30 MTV. 19.00 žinios. 19.15 Kupiškio

kultūros namų teatro "Juodulys" speírtaí 
vaikams “Vienadienis drugelis". I'd. 19.45 
Pirk. parduok, informuok. 19.50 Filmas 
"Lovoje su priešu". 21 .20  Kartojam aži_; 
laida. 21 .50  MTV. 22 .15  Baltijos 
programa. Top auto-93. 22.30 Kablys 
Lietuvos krepšinio apžvalga. 22.45 Baftic. 
naujienos. 23 .00  TV žaidim as "Bermudų 
trikampis". 23 .30  Rež. M. Ofuilso filmas 
"Lola Montens".

P enktadienis, X.8
18.30 MTV. 19.00 Žinios. 19.15 Ar lengva 

būti jaunam? 19.35 Pirk, parduok 
informuok. 19.40 Fantastinis filmas "Robol, 
karai". 21.00 Kartoj am a žinių laida. 21 2C- 
2.00  Palydovinė program a.

K A B E LIN E  TV PR O G R A M A
K etv irtad ien is , X.7
20 .00  M. f. "Kelionė j dvasiu salę' 

21.35  M. f. "Karališka kekšė". 23.35 M.' 
"Vidurnakčio v a ik a s ".

P enktad ien is , X .8
20.00 Aniroac, f, "Gražuolė ir pabaisa'

21 .30  M. f. "Švilpiko d iena". 23.15 №. 
'Naktinis sekimas". 00 .50  M. f. "Laukiu

orchidėja-4".
S A T  1
Š iokiad ien ia is  
19,00 Ftegioninė programa. 19.30„Guc 

rios moterys ’. JAV serialas. 2 0 .0 0 Zirvos 
20 .19  Sporto naujienos. 20.30 “Laime 
ratas". Didysis šou, kuriame galima laimėti 

K etv irtad ien is . X .7  
21 .15  “Volfo policijos nuovada[ 

Vokietijos kriminalinis serialas. 22.1- 
Tiesioginė laida su M . Sreinecnakem 
Pabaigoje -  trumpos žinios. 24.00 ‘‘Žmogų? 
kurio akys - rentgeno spinduliai' 

Penktad ien is , X.8
21 .15  “Harem as". Prancūzijos f. opr 

meilę. 1985 пт, 23.15 Futbolas. Vokietijo
čempionato apžvalga. Pabaigoje-trumpo 
žinios.

Š eštad ien is , X.9
13,55 "Vyras ir moteris". Prancūzl 

m eninisf. 1966 m. Rež. K. Leliušas. 15.4 
"Antpuolis iš Visatos". I i  Vokietijos rricki 
linės fantastikos serijos "Erdvėlaivio Orio* 
fantastiniai nuotykiai". 16.50 "Cluedoa 
žaidžiam e žm ogžudystę". Kriminalas-■  
patarimais. 17.45 "Taskas, taškas, tas*3SB 
Humoristinė laida. 18.20 ‘Lošk va ban 
19.00 Futbolas. Vokietijos čempionato a|
valga. 20.20Žin ios, 20 ,30  "Laimės ra
O i f C  M H A ii 1!л. • J i —-  Iam Im  f- MK

-MSB
21.15 Chiemgau liaudies teatro spekta. 
23.00  "Jux und Dallerei". K. Dalis |
svečiai. P abaigo je-trum pos žinios.

S ekm adien is , X .10  _
12.40 R. Mesneris. Tarp dangaui |  

žemės. 13.10 "Būk sveikas’ . S v e ik a i*  
žurnalas. 13.40 “ Skersai galaktikų, P°1  
- į kairę". Australijos mokslinės tartasi j  
serialas. 14.10 "Blekas - Juodasis zaiw j
Kanados ir Prancūzijos serialas. 
"Poni ekspresas", 

i o*; An i

įcuzijos serialas ■
:". JAV vesternas. i |  
 *  i «/ram. 16.25 ‘'O klahom a, kokia ji yra 

nuotykiu f. 1973 m. R ež,.S . J į p S
18.35 "Gelbėtojai'iš Malibu". JAV sp .4  
19.30 Futbolas. 20.20 Žinios 2030 «-- J  
ratas". 21 .15  Meninis f. 23.05 Рок

serija. bokšte su jdom iais žmonėmis.
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